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رياضة

نمر جبر

الريشة الطائرة "البادمنتون" إنطلقت من الهند
األقدم تاريخيًا واألوسع انتشارا

قبل الريشة الطائرة ( )badmintonكانت الـ"بونا" ( )poonaوقبلهام لعبة الريشة
( ،)jeu de volantوقبل االلعاب الثالث لعبة املرضب ( .)jeu de raquetteوقبل
كل ما ورد ،انترشت لعبة "يت جيان زي" ( )Ti Jian Ziيف القرن الخامس قبل امليالد
يف اليابان ،وكانت تعتمد عىل رضب الريشة بالقدمني

رئيس االتحاد اللبناين للريشة الطائرة وعضو اللجنتني التنفيذيتني لالتحادين االسيوي والدويل جاسم قانصوه.

عىل الرغم من ذلك مل يتمكن الباحثون من
الجزم بأن لعبة "يت جيان زي" قد تطورت
مع مرور الزمن ،وتحولت يف ما بعد اىل
لعبة الريشة التي انترشت يف شكل واسع
يف القرن العارش ،يف كل من الصني واليابان
والهند واليونان.
يف القرن التاسع عرش اشتهرت يف الهند ابان
االنتداب االنكليزي لعبة الـ"بونا" ،القريبة
جدا من الريشة الطائرة ،فتحولت اىل وسيلة
تسلية لضباط الجيش املليك الربيطاين ،اىل
ان وصلت اىل احد افراد عائلة دوق دو
بوفور ( )Duc de Beaufortيف منطقة
بادمنتون هاوس (،)Badminton House

يف غلوسيسرتشاير ()Gloucestershire
يف انكلرتا ،فاشتهرت منذ ذلك الحني بلعبة
"البادمنتون" اي الريشة الطائرة.
انترشت اللعبة برسعة قياسية يف اوروبا،
وتألف اول اتحاد للريشة الطائرة يف بريطانيا
عام  .1893بعد  41عاما ،عام ،1934
تألف االتحاد الدويل للعبة وبات يضم
حاليا اكرث من  120دولة .دخلت الريشة
الطائرة االلعاب االوملبية التي استضافتها
مدينة ميونيخ االملانية عام  ،1972كرياضة
استعراضية .بعد خمس دورات متتالية ،عام
 ،1992اعتمدت اللعبة رسميا يف االلعاب
االوملبية التي استضافتها مدينة برشلونة

االسبانية ،وشارك فيها  177العبا والعبة
مثلوا  36دولة تنافسوا يف  4فئات ،فردي
الرجال ،فردي السيدات ،زوجي الرجال
وزوجي النساء .احتلت اندونيسيا يف هذه
النسخة املركز االول يف منافسات الريشة
الطائرة برصيد  5ميداليات (ذهبيتان،
فضيتان وثالث برونزيات) ،كام حصدت
الدول االسيوية ما مجموعه  15ميدالية من
اصل  16يف "اوملبياد برشلونة".
تعترب الريشة الطائرة اللعبة الشعبية االوىل
يف كل من الهند وماليزيا والصني واندونيسيا،
واالوسع انتشارا يف القارة الصفراء.
انتظر لبنان حتى عام  1993لتأسيس اول
اتحاد للريشة الطائرة بعد حصوله عىل
العلم والخرب من املديرية العامة للشباب
والرياضة (مل تكن قد تحولت اىل وزارة يف
حينه) ،يف حقبة املدير العام غالب فحص.
عىل رغم مرور اكرث من  15عاما عىل
تأسيسه ،مل تتمكن الريشة الطائرة من
حجز مكان متقدم لها عىل خريطة الرياضة
اللبنانية السباب عدة ،ابرزها السياسات
غري املدروسة التي انتهجها القيمون عليها
لسنوات طويلة .ندرت البطوالت واملسابقات
واملشاركات الخارجية العشوائية ،وظلت
اللعبة تدور يف حلقات مفرغة منذ تأسيسها
حتى عام  2005حني اصدر وزير الشباب
والرياضة انذاك الدكتور احمد فتفت قرارا
اوقف مبوجبه اتحاد الريشة الطائرة عن اي
نشاط ،وحل لجنته االدارية التي لجأت اىل
القضاء وخاضت معركة قضائية استمرت
سنة ونصف سنة ،نالت عىل اثرها قرارا من
مجلس شورى الدولة يف  26ترشين االول
 2007قىض باعادة تفعيل عملها.
امام هذا الواقع املؤمل ،الذي ينطبق عىل
الكثري من الرياضات املحلية وال يقترص عىل
لعبة الريشة الطائرة وحدها ،كان ال بد من

بني بوتني وميدفيديف

عام  2011وتحديدا يف  24ترشين االول ،اظهر رشيط مصور بث عىل مدونة الكرملني الرئيس الرويس
يف حينه دميرتي ميدفيديف ير ّوج لرياضة الريشة الطائرة (بادمنتون) باللعب ضد رئيس الحكومة
فالدميري بوتني.
ويظهر الرئيس الرويس يف الرشيط وهو يرتدي قميصا ازرق مزينا عىل الصدر بالعلم الرويس ،ويرشح
عىل مدى دقيقتني فوائد الريشة الطائرة التي تعترب "رياضة مفيدة للصحة وتساعد يف اتخاذ القرارات
برسعة" .ويقول" :من يجيد لعب الريشة الطائرة ميكنه ان يتخذ القرارات برسعة ،وهو شخص يرغب
يف تحقيق نتائج جيدة" ،مشريا اىل ان "قلة من الناس تجيد لعب الريشة الطائرة".
ويضيف" :رائد الفضاء الرويس االول والشخصية املهمة يوري غاغارين كان يحب هذه اللعبة ويربع
فيها .آمل يف انكم بعد مشاهدة هذا الرشيط ،سرتغبون يف مامرسة الريشة الطائرة".
ينتهي الرشيط بعرض صور مليدفيديف وهو ميارس اللعبة مع بوتني.

الريشة الطائرة
• الريشة نوعان :ريشة من البالستيك تستعمل يف التامرين ،واخرى من الريش وتعتمد رسميا يف
املسابقات والبطوالت الرسمية والدولية.
• يضم االتحاد اللبناين  14ناديا ،ويقارب عدد الالعبني االتحاديني  250العبا والعبة ،وعدد مزاوليها
يف لبنان زهاء  10االف العب والعبة .يزاولها يف املدارس واملؤسسات الرتبوية عدد كبري من الطالب،
وتحديدا الذين يخضعون المتحانات البكالوريا الفرنسية.
• شارك لبنان يف بطولة العامل للناشئني دون  19سنة يف اندونيسيا ،ويف البطولة العربية التي اقيمت يف
البحرين واحرز ميداليتني برونزيتني ،ويف بطولة البحر املتوسط ( )Comebaيف تركيا ملواليد  2002وما فوق.
• لبنان عضو يف االتحاد الدويل ،واالتحاد االسيوي ،واالتحاد العريب ،واتحاد غرب اسيا ،واتحاد دول
الفرنكوفونية ،واتحاد دول البحر املتوسط.
• العبان عربيان فقط سبق لهام ان شاركا يف رياضة الريشة الطائرة يف االلعاب االوملبية :الجزائري
نبيل السامري يف نسخة بيجينغ  2008خرج من الدور االول اثر خسارته املباراة االوىل ،واملرصية
هادية حسني يف نسخة بيجينغ  2008خرجت من الدور الثاين بعد تحقيقها الفوز يف مباراتها االوىل،
ويف نسخة لندن  2012وخرجت من الدور االول (املجموعات) اثر خسارتها مباراتني.

اجراء تغيري افتقدته اللعبة منذ تأسيسها.
فانتخب اتحاد جديد يف  13ترشين الثاين
 2008برئاسة العب منتخب لبنان يف كرة
السلة ومدير منتخباته سابقا جاسم قانصوه
الذي كان يدرك ان تسلمه زمام لعبة الريشة
الطائرة يف تلك الظروف ،يشكل تحديا جديا
ملسريته الرياضية التي عرفت النجاحات مذ
كان العبا يف فريق الريايض  -بريوت.
يعرتف قانصوه ،الذي تعرف اىل الريشة
الطائرة عن كثب يف نادي هوبس وميارسها
منذ عام  ،2004بصعوبة املهمة .لكنه يف
املقابل يؤمن بأن "الدم الجديد الذي دخل
اىل ادارة اللعبة قادر عىل دفعها صعودا
رشط توافر االرادة والتصميم لدى الجميع".

واكد منذ اليوم االول لوالية االتحاد العمل
"عىل تطوير ثالثة عنارص تشكل القاعدة
الثابتة واملتينة النطالقة ناجحة للعبة هي:
املدرب ،الحكم ،الالعب".
وقال قانصوه ،الذي يتوىل منصبه عىل رأس
اللعبة لوالية ثالثة تواليا ،ان االتحاد حقق
تقدما ملموسا يف ملفني هام الرتكيز عىل
طالب املدارس وتطوير اسلوب املدرب
املحيل وقدراته .وكشف ان العمل منصب
راهنا عىل "لفت النظر اىل اللعبة وتسليط
الضوء عليها اكرث ونرشها بطريقة اوسع
واشمل يف مختلف املناطق" .واعرتف بأن
تطور اداء املدرب ومستواه ساهام يف شكل
فعال يف ايجاد العبني صغار يحبون الريشة

الطائرة ولديهم فنيات وقدرات يف حاجة اىل
صقل ورعاية واهتامم.
واعترب ان االتحاد بات قادرا عىل نقل
املباريات يف االدوار الحاسمة مبارشة عىل
الهواء ،بعدما "اصبح لدينا مستوى ممتع
ومشوق وحاميس وجميل يفرح املشاهد
ويسعده .صحيح ان االمور اخذت بعض
الوقت ،لكنها سارت بخطى ثابتة وعىل
اسس متينة".
واكد قانصوه امليض قدما يف اسرتاتيجيا دعم
النوادي التي لديها فئات عمرية وتعمل
عىل تطوير الالعبني الصغار واالهتامم بصقل
مواهبهم ،وذلك من خالل توفري املعدات
والتجهيزات "التي تساعدها عىل القيام
بعملها يف ظروف جيدة" .ومل يخف مساعي
االتحاد ليك يشمل الدعم كل النوادي،
وذلك من خالل موقعه يف االتحادين الدويل
واالسيوي.
عن الصعوبات املادية التي يواجهها
االتحاد ،اعترب ان االزمة ال تقترص عىل
اتحاد الريشة الطائرة فحسب ،بل تطاول
غالبية االتحادات .وقال" :حصلنا من وزارة
الشباب والرياضة ومن االتحاد االسيوي عىل
مساعدة مالية لتسيري امورنا االدارية ،اضافة
اىل مساعدة عينية من االتحاد االسيوي
لتسهيل امورنا اللوجستية".
اضاف" :يف املستقبل عندما نصل اىل اكتشاف
الالعب الذي يحب مامرسة لعبة الريشة
الطائرة ،ومن ثم اىل مرحلة تأهيله وتحضريه
للحصول عىل ميدالية يف املسابقات العربية
والقارية والدولية ،سنكون يف حاجة اىل دعم
مادي اكرب".
يستعد االتحاد حاليا الستضافة حدثني
بارزين يف ايلول املقبل ،البطولة العربية
للريشة الطائرة للناشئني لفئتي الذكور
واالناث ملواليد دون  15سنة ودون  17سنة،
وبطولة غرب اسيا للناشئني لفئتي الذكور
واالناث ملواليد دون  15سنة ودون 17
سنة ،عىل ان تسبقهام دورة تدريبية للحكام
للحصول عىل شهادة حكم قاري ،مبشاركة
االتحادين العريب واتحاد غرب اسيا.
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